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Komisija za planinske poti, izvršni odbor 
15. december 2020 
 
Zapisnik 8. dopisne seje 
 
Dopisna seja je potekala v času od 7. do 14. decembra 2020. 

H glasovanju je pristopilo vseh šest upravičenih. Eden izmed članov IO KPP ni dopolnil 
glasovnice pri 10. in 11. sklepu, kjer je po pomoti izpadla možnost glasovanja. Vsi so se 
strinjali s predlaganimi sklepi. 
 

Člani IO KPP so potrdili naslednje sklepe vezana na: 

 

Kataster, spremembe na osnovi predlogov društev 
 

SKLEP 1_8D/14-12-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo planinske poti Pod Vardo–Pomjan 
SZ (ID267) na odseku Kocjančiči-Na Tabru. Planinska društvo OPD Koper mora opuščen del 
odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot je 
zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj spremembo zavede v Kataster 
planinskih poti. 
 
SKLEP 2_8D/14-12-2020:SKLEP: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti 
Šentvid pri Planini–Netopir. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja 
soglasja Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster 
planinskih poti v skrbništvo PD Bohor Senovo. 
 
SKLEP 3_8D/14-12-2020: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Pred Planino–
Sredgora–Suha luža–Planina JZ (ID12787) in UO PZS predlaga, da opustitvi poda soglasje. Po 
prejemu soglasja skrbnik PD Črnomelj poskrbi za odstranitev planinskih oznak na 
opuščenem odseku in sprememba se zavede v Kataster planinskih poti. 
 
SKLEP 4_8D/14-12-2020: IO KPP potrjuje spremembo kategorije odseka planinske poti Nad 
Blatnico–Leše JV (ID12889) z lahke v zahtevno planinsko pot. Skrbnik PD Komenda poskrbi 
za primerno označitev poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh. Strokovna služba PZS naj 
spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

SKLEP 5_8D/14-12-2020: IO KPP potrjuje opustitev odseka planinske poti Pod vrhom Korena 
1–Pod vrhom korena 3 (ID788) in UO PZS predlaga, da opustitvi poda soglasje. Po prejemu 
soglasja skrbnik PD Komenda poskrbi za odstranitev planinskih oznak na opuščenem odseku 
in namesti tabli o opustitvi in sprememba se zavede v Kataster planinskih poti. 
 



 

2/3 
 

SKLEP 6_8D/14-12-2020: IO KPP potrjuje prestavitev odseka Pod vrhom Korena 1–Pod 
vrhom Korena 3–odcep za Kompotelo (ID789 in ID790), ki se združita v en odsek in zavedeta 
v Kataster planinskih poti, glede na dejansko stanje na terenu. 
 

 
SKLEP 7_8D/14-12-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo planinske poti Podlehnik–Janški vrh 
(ID5010) na odseku Pri Podlehniku, tako da odsek varno prečka avtocesto v podhodu. 
Planinska društvo PD Ptuj mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti 
vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna 
služba PZS naj spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

SKLEP 8_8D/14-12-2020:SKLEP: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti 
Petric–Gričice–Gače. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek pridobivanja soglasja 
Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede v Kataster planinskih 
poti v skrbništvo PD Semič. 
 

SKLEP 9_8D/14-12-2020:SKLEP: IO KPP potrjuje odprtje novega odseka planinske poti 
Srednja vas–Stene Markove glave. Odsek nove planinske poti se predloži v postopek 
pridobivanja soglasja Upravnega odbora PZS. Po prejetem soglasju se planinsko pot zavede 
v Kataster planinskih poti v skrbništvo PD Semič. 
 

SKLEP 10_8D/14-12-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo planinske poti Semič ž.p.–Sv. Ilija 
SV (ID8194) na odseku Semič Z–Gaber J, tako da odsek zaobide novo nastalo naselje. 
Planinska društvo PD Semič mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje in odstraniti 
vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakona o planinskih poteh. Strokovna 
služba PZS naj spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

SKLEP 11_8D/14-12-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo planinske poti Gaber–Vrčice 
(ID12105) na odsek Vrh–Vrčice JV, tako da se odsek iz prometne ceste prestavi na 
vzporedne. Planinska društvo PD Semič mora opuščen del odseka povrniti v prvotno stanje 
in odstraniti vse oznake ter novi del odseka označiti, kot zahteva Zakona o planinskih poteh. 
Strokovna služba PZS naj spremembo zavede v Kataster planinskih poti. 
 

SKLEP 12_8D/14-12-2020: IO KPP se strinja s prestavitvijo odseka planinske poti Tamar–
Nadiža (ID1675) v začetnem delu. Planinska društvo PD Borovnica mora opuščen del odseka 
povrniti v prvotno stanje oz. glede na dogovor s TNP ter novi del odseka označiti, kot zahteva 
Zakon o planinskih poteh. Strokovna služba PZS zavede prestavitev planinske poti na odseku 
v Kataster planinskih poti. 
 

Predloga zaključka pripravništva 
 

SKLEP 13_8D/14-12-2020: IO KPP se strinja z vlogo in zaključuje pripravništvo Katarini 
Kotnik, ki dobi naziv inštruktor markacist A, B. Strokovna služba PZS uredi, kar je treba z 
zaključkom pripravništva. 
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Inventurna komisija 

 

SKLEP 14_8D/14-12-2020: IO KPP odreja izvedbo inventure v skladišču, za katero določa 

inventurno komisijo v sestavi Zdravko Bodlaj (vodja), Branko Dolenc in Božidar Vidic. 

Inventuro naj se izvede do 31. decembra 2020. Strokovna komisija zanje pripravi potrdilo za 

prehajanje občinskih meja za namen inventure. 

 

Zapisala strokovna sodelavka PZS, Katarina Kotnik 
           Načelnik KPP 
           Bogdan Seliger 


